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Voorwoord praeses
Beste Chemicanen,

Het
academiejaar
is
ondertussen een maand
aan de gang, iedereen is
het studentenleven al
terug gewoon en de
vakantie klinkt slechts als
een vage herinnering.
Gelukkig
vermindert
Chemica de sleur van
lessen, labo’s en werkcolleges door steeds klaar te staan met
gepaste activiteiten.
Zo hebben we het jaar traditiegetrouw ingezet met een vat,
dat natuurlijk weer veel te snel leeg was ;). Op de
openingscantus heb ik mijn stemcapaciteiten optimaal kunnen
testen, want zo vol heb ik de Sala nog niet veel gezien! Hopelijk
vonden jullie het allemaal ook zo tof als ik.
We hebben een deel van de eerstejaars al goed leren kennen
op het 1e Bachelorweekend en de potentiële feuten kunnen
keuren. Ik heb het gevoel dat het een topeditie gaat zijn dit
jaar. Ze zijn nog wat groen en sommige kennen hun meerderen
nog niet zo goed maar dat krijgen we er wel in op de doop! Be
prepared!!
Behalve het meer ontspannende deel hebben we al goede
prestaties behaald op het vlak van sport. Bij de pingpong voor
heren met klassement waren de 2 finalisten van Chemica. Top
prestatie van Jordi H. en Michiel V.C.! De meisjes hebben zich
kunnen uitleven in een cursus paaldansen. Naast de leuke

Voorwoord praeses
ervaring heb ik daar vooral uit geleerd dat ik niet lenig ben en
mijn armen niet de hoeveelheid spieren hebben die ik had
gehoopt :p Sorry boys maar een demonstratie gaat er toch niet
inzitten!

Bij deze ga ik afronden, tot op het volgende Chemicafeestje, cantus, sportevenement of cultuuractiviteit!

Kusjes jullie Praeses Femke
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Kennismaking met het praesidium

Praeses
Femke
“Een knappe, energieke en vooral fanatieke dame met een
voorliefde voor feestjes. Ziet er lief uit, maar geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken. Steeds in voor een
feestje of cantus. Hoofd van het praesidium en lid van het
dagelijks bestuur.”
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Vice

Penning

Jozy

Ine

“Jolige dame en linkerhand van de “Wandelende kluis van Chemica.
praeses. Gaat vegetarisch door het Andere linkerhand van de
leven. Lid van het dagelijks bestuur.” praeses. Verliefd op vlees. Evenals
lid van het dagelijks bestuur.”
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Feest
Kiri & Robbe
“Stoere boys van Chemica. Vaker aan te treffen met gerstenat
dan zonder. Organisatoren van de meest legendarische feestjes
in Gent. Krokant aan de buitenkant, zacht en teder aan de
binnenkant.”
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Sport

Skippy & Cath
“Een knap duo bomvol energie. Staan in voor de algemene
chemicaanse fysiek. Van zwemmen tot basket en zelfs schaatsen,
deze twee dames regelen het allemaal!”
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Cursus
Dietger & Kim
“Een bijzonder ervaren duo. De een pro-senior, de ander
een trouw Chemicaan. Zorgen ervoor dat iedereen met
glans kan slagen. Kamperen van tijd tot tijd in het
Chemicakot om steeds aan jullie noden te voldoen.”
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PR-Intern

PR-Extern

Céline

Sander

“Vrolijke, gedreven jongedame.
Stalkt in de vorm van weekmails.
Kopstuk
van
het
1ste
bachelorweekend.”

“Keurige man die de banden
onderhoudt met de sponsors. Exscriptor en cocktailliefhebber. Zijn
leven staat in het teken van
ananas.”
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Cultuur

Web

Anso

Frederick

“Chauvinistisch duracelkonijn uit
Antwerpen.
Probeert
de
Chemicanen
cultureel
te
verrijken op ver uiteengaande
wijzen. Houdt van een stevig
feestje met happy ending.”

“Enorme bink. Digitale versie van
een
doorsnee
Chemicaan.
Gemotiveerd
feestbeest.
Memelord”
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Schachtentemmer
Tack & Benji
“Eerder ‘zware’ mannen. De één is een varken, de ander
moet er niet voor onderdoen. Kunnen beiden ongelooflijke
hoeveelheden C2H6O verwerken maar zijn hoofdzakelijk de
voorbeelden van de schachten. Zij transformeren je in
slechts enkele maanden van donkergroen naar lichtblauw.”
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Cantor

Scriptor

Keone

Milan

“Casanova
van
Gent
en “Levensgenieter en multitasker
omstreken. Stem als een au fond. Redacteur van het meest
nachtegaal
en
geweldig gegeerde maandblad van Gent.”
performer. Leidt en lijdt
cantussen met Mevrouw de
Praeses.”
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Knabbel & Babbel

Knabbel & Babbel

Onze vrienden knabbel en babbel waren even uit door een
burn-out, maar enkele maanden rust heeft hen goed gedaan
en hier zijn ze dan terug. Herboren en vol enthousiasme om
jullie al het nieuws van de voorbije weken in geuren en kleuren
te vertellen!

"Vorig jaar hebben we verteld hoe ST zijn voorhoofd op iemand
zijn neus beland was. Nu heeft de redactie uit goede bron
vernomen dat ook ST zijn neus de weg naar iemands voorhoofd
gevonden heeft. Karma op zijn best. We kunnen met trots
zeggen dat het hierbij bleef en ST zich kalm kon houden.
#AggressieIsNutteloos #WordtSTVolwassen?
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Knabbel & Babbel
De peter - en meteravond was voor de eerstejaars de ideale
gelegenheid om ouderejaars te leren kennen en een meter of
peter te bemachtigen die hen helpt doorheen de loodzware
studies. Zo kreeg A. de derdejaar J.S. toegewezen als peter.
Hier vertrokken zij samen met enkele vrienden richting Yucca,
waar bleek dat die twee het wel erg goed konden vinden met
elkaar. Gewoon een flirt, of bloeit daar iets? En vooral: Wat zal
JS
zijn
vriendin
daarvan
zeggen?
#AlsIkJouZieBenIkNietMeerBijTeSturen #RostRuilenVoorBlond

"Een anoniem persoon (bijvoorbeeld Pablo), zou de chemische
wereld laten varen hebben om zijn muzikale dromen na te
jagen. Dit kwam mede doordat een zekere Mobutu (een geheel
fictieve naam) hem eerder al zei dat hij zo prachtig en zwoel
kon zingen en drummen. Helaas is ze hem nu wel kwijt.
#SadStory #Olaa

"Op het eerstebachweekend kwam LD, vrij letterlijk het vlees
eens keuren. Met zijn wilde thesisverhalen veroverde hij reeds
menig vrouwenhart en zijn tactiek blijkt nog steeds te werken.
Hij kon onze kersverse JVR een hele tijd boeien en dat werd in
dank afgenomen. #AgeIsJustANumber
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Knabbel & Babbel
Om in het thema te blijven, hebben Knabbel en Babbel nog
enkele
andere
zaken
opgevangen
tijdens
het
eerstebachelorweekend. Ene EDM haalde immers haar
‘playskills’ boven bij de charmante adonis MC. Helaas werden
haar skills niet meteen beantwoord en dus gooide EDM het
roer om. Tijdens de openingsfuif trotseerde ze nieuwe wateren
en kaapte ze het schip van de stoere LT . Of de twee samen
verder zijn gevaren is nog onduidelijk.

Voor wie nog niet op de hoogte was van de avonturen van onze
recentste boemelaar, hier een kleine tip van de sluier: Een
dame versieren op de Hilokcantus was geen probleem, maar
aan de snelheid ze binnenkwam, ging ze ook weer buiten. RV
had namelijk zijn zinnen na amper een half uur al verzet en ook
een geologe moest eraan geloven. Moeders, hou jullie
dochters binnen want onze boemelaar is op pad!
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Eerstebachweekend

Eerstebachweekend
Op 6 oktober trokken 17 moedige eerstejaarsstudenten en
evenveel praesidiumleden naar het verre Lichtervelde. Doel
van hun avontuur: lobbyen met collega’s en banden sluiten
voor de toekomst. Na een verre reis door bossen en heiden (u
moet weten, Lichtervelde is niet bij de deur.) kwamen ze één
voor één aan. (Lichtervelde is zo ver dat ze daar zelfs een quasi
onverstaanbare taal spreken. Uit goede bron blijkt dit WestVlaams te zijn…)
Na een stevige maaltijd achter de kiezen, begon de avond met
een ‘quis’. (eentje met bewuste schrijffouten weliswaar) Na
enkele gênante verhalen van het praesidium zat de sfeer er dik
in en kwam een bierpongtoernooi op gang. De enige
overwinning voor de eerstejaars ging naar het dappere duo
Maarten en Winand. De rest van de overwinningen ging
uiteraard naar het praesidium. Wat er later die avond
gebeurde is niet helemaal duidelijk. Het had iets te maken met
muziek en alcohol. Ik ving nog op dat enkelen zich in de vroege
uurtjes geneigd voelden hun maaginhoud te legen na
overmatig gebruik. (Tack en Robbe ofzo)

Ochtendstond heeft goud in de mond. Met deze wijze
woorden gingen Cath en ikzelf strak in het trainingspak voor
een sessie ochtendgymnastiek. Langzaamaan klaarde het op in
ieders hoofd (behalve dat van Tack) en gevolgd door een
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Eerstebachweekend
wandeling door de akkers konden we onze dag aanvangen. Na
een snack en een powernap (eerstejaars zijn blijkbaar niet veel
gewoon) werden wachtwoorden gekraakt tijdens een spel.
Ondertussen werd de zaal gevuld met heerlijke aroma’s.

Wat eten we vanavond? Spaghetti, spaghetti! Wat is nu een
beter bommeke voor een cantus dan spaghettisaus? Zo
gezegd, zo gedaan! Een diner gevold door een
introductiecantus. De enthousiaste feuten kregen een
demonstratie van de mooiste cantusstrafjes. Een vleermuis
voor Loren, de sok voor Justine en natuurlijk een zevensprong
voor de gebroeders Tack. Verder werd het een gezellige avond
rond het vuur tot iedereen weer vredig ging slapen. (Vredig
slapen als in: Keone dekt iedereen in met boterhammen,
theepotten, bezemstelen en ducttape) Zelf was ik licht
geïrriteerd na deze gewaagde actie, toch zijn er geen doden
gevallen die avond.
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Eerstebachweekend

Op zondagmorgen sloten we na een stevige brunch het
weekend af met niets dan goede commentaren. Eerstejaars
tevreden = praesidium tevreden dus op naar een nieuw
avontuur, Ahoi Chemicaantjes!
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Kok op kot

Kok op kot
Gevulde paprika met rijst en gehakt voor 4 personen

Ingrediënten
4 grote paprika’s
1 pak rijst
500 gram rundergehakt
(geen half-om-half vanwege
het vetgehalte)
1 blikje of potje maïs
ketchup of curry sambal
kaas

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op
220 graden Celsius.
2. Kook 1,5 liter water in een pot en voeg de rijst toe.
3. Snijd de paprika's in twee helften en maak ze schoon.
4. Leg de paprika's in een pan en gooi er het afgekookte water
over. Laat het vijf minuten rusten.
5. Rul gehakt in een pan en bak op hoog vuur. Voeg ketchup,
curry of sambal naar smaak toe.
6. Doe de maïs erbij en laat het tien minuten op laag vuur
staan.
7. Na die vijf minuten haal je de paprika's uit de pan. Vul ze
vervolgens voor de helft met rijst.
8. Verdeel het gehakt over de paprika's en leg er een plak
kaas op.
9. Laat de paprika's tien minuten in de oven gaar worden.
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Bodemonderzoek

Bodemonderzoek
Hey
Wij zijn Eveline en Céline uit 2de bachelor Biochemie en
Biotechnologie en wij moesten voor ons GP (geïntegreerd
practicum) Basisanalyse van microbiële cellen een bodemstaal
onderzoeken. We moesten bepalen welke bacteriën er in
zaten. Wij vonden dit een uitgelezen kans om eens de bodem
van de tuin van onze geliefde Salamander te onderzoeken!
Zoals iedereen wel weet zijn er in die bodem al lichaamssappen
van menig (dronken) man ingesijpeld.

Door de bacteriën eerst af te zonderen op een selectief
medium en nadien allerhande fenotypische testjes te doen,
konden we bepalen welke bacterie zich in de bodem bevond.
Voor de geïnteresseerden:
•
•
•
•
•

Gramkleuring: Gram-positive bacilli
Sporenkleuring: positief
Amylase test: negatief
Katalase test: positief
Nitraat-reductie test: positief

Het resultaat: Sporasarcina pasteurii. Zegt je miscchien niets,
maar wacht, dit was niet ons interessantste resultaat! Na een
antibiogram gemaakt te hebben (een test die de resistentie
van de bacterie test voor verschillende antibiotica), vonden we
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Bodemonderzoek
dat onze bacterie resistent was tegen alle geteste antibiotica!
Denk je ‘Ow shit ik heb vorige week nog aarde gegeten in de
Sala!’, geen paniek! Gelukkig is deze bacterie niet pathogeen!

Nog enkele leuke weetjes over Sporosarcina pasteurii:
•

•

Vroeger heette deze bacterie nog Bacillus pasteurii,
maar deze is dan overgeplaatst naar het genus
Sporosarcina, een endosporenvormend genus.
Deze bacterie is in staat om zand te verharden en
CaCO3 te vormen in aanwezigheid van ureum en
calcium.

Dit was het resultaat van ons eerste onderzoek. Stay tuned!
Kusjes Eveline en Céline
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EHBO
Het pipetje is geen EHBO-cursus, maar het is geen uitzondering
dat iemand zich eens verslikt. Niet in een examen, maar in een
vettige Julien of een frisse pint. Jij als omstaander kan de held
van de avond worden door enkele eenvoudige stappen te
ondernemen en een leven te redden. Het gaat alsvolgt:
Wanneer je je verslikt komt er eten of drinken in de luchtpijp
terecht. Door te hoesten wordt dit er meestal gewoon
“uitgeblazen”. Indien je het benauwd krijgt, niet meer kunt
praten of hoesten, geen lucht meer krijgt en blauw wordt mag
je maar hopen dat iemand in je buurt bvb dit artikel gelezen
heeft.
Opgelet, bij dreigende verstikking steeds 112 bellen!
-

Verslikken in een vloeistof

Verslikken in nen halven liter is meestal een minder groot
probleem dan verslikken in een pitta. Je helpt die persoon door
hem te vragen om zo rustig mogelijk adem te halen en krachtig
te hoesten. Laat hem hierbij voorover buigen of leg hem in
rechterzijlig met het hoofd naar beneden.
Ga niet op zijn rug slaan, en geef na het verslikken niet direct
een nieuwe pint
-

Verslikken in vast voedsel

Probeer eerst de friet die achter in de keel zit met de hand te
verwijderen.
Als de student niet hoest en bij bewustzijn is sla je maar eens
goed tussen de schouderbladen, laat hem hierbij ook voorover
buigen. (5x snel slaan met de hiel van de hand en de borst
ondersteunen met de andere hand)
25

EHBO

Indien het slaan niet helpt voer je 4-5 “buikstoten” uit
(Heimlich maneuver)
• ga achter de ongelukkige staan en sla je armen
om het bovenste deel van de buik
• laat hem/haar een beetje voorover leunen
• maak een vuist en plaats deze op het bovenste
deel van de buik
• pak de vuist met de andere hand en trek met
de hand de vuist met een snelle beweging naar
je toe en naar boven
• herhaal dit 4-5 keer
Helpt ook dit niet, wissel dan het rugslaan en de buikstoten af.
Indien de slokop het bewustzijn verliest start je reanimatie
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Cocktail van de maand

Tom Collins
Chemicanen!
Na een jaar lang mijn passie voor het
schrijven met jullie te kunnen delen heb
ik nu de eer om mijn andere passie aan
jullie voor te stellen. Voor zij die mij al
hartstikke beu waren, het gaat over
alcohol, dus blijf misschien toch nog even
plakken.
Mijn andere passie is namelijk cocktails.
Echte cocktails, geen Safari-PassoaFruitsap-Zoeten-Brol-Ik-Heb-Geen-Penis
toestanden. Vandaag vliegen we in de gin met de Tom Collins,
een van de eenvoudigste cocktails die er zijn. Variant op de Gin
Fizz, gelijksoortig aan de Martini Fizz, die alle 1e bach’ers al beu
zijn van op weekend & onze Penning toch al een spauwke heeft
bezorgd.

Tom Collins
60ml Gin
30ml (riet)suikersiroop
Sap van een halve citroen
Bruiswater
*Cocktail van de maand by Sander
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Cocktails van de maand
Voor de gin beveel ik een overheersende citrus gin
aan. Bombay London Dry Gin (€16 Okay) of
Tanquerey (€21 Okay) zijn de meest voor de hand
liggende opties. De cocktail werd oorspronkelijk
zelfs gemaakt met jenever, en later vervangen
door Old Tom Gin. Gin is namelijk ontstaan uit
jenever (Impress-the-opposite-sex-fact!). Echte
Old Tom Gin is helaas vrij moeilijk te vinden en
daarbovenop niet zo heel betaalbaar voor de skere student.
Breng de gin, suikersiroop en het citroensap in een shaker,
voeg enkele ijsblokken toe en shake it baby. 10-20 seconden
volstaan. Uitschenken in longdrinkglas, eventueel met
ijsblokken in. Aftoppen met bruiswater. Decoratie met enkele
citroenschijfjes is steeds fijn.
Enjoy responsibly & have fun

*Cocktail van de maand by Sander
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Sport

IFK tafeltennis
Op maandag 18 oktober 2017 heeft Chemica geschiedenis
geschreven. Op het IFK tafeltennis werd het immers een
Chemicafinale. Zowel zilver als goud werd door Chemicanen
weggekaapt. Hieronder foto’s van onze helden Michiel en
Jordi, proficiat!
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MOTM

Memes of the month (by Web)

*If you think these memes are thrash, contact Mr. Web
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Wall of Shame

Wall of Fame Shame
“Ik doe wa ik wil: Moeder WESLEEEEYYY!”

“Ochtendstond heeft goud in de mond.”
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Wall of Shame

“Euh, Boris? Wtf?
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Nawoord

Hoipiepeloi Chemicanen,
veteranen, verse feuten
en sympathisanten!

Het academiejaar is nu
een dikke maand ver.
Onze Chemicanen zitten
terug in hun vertrouwde,
compleet
verstoorde
leefpatroon
en
de
domme feutjes hebben de eerste smaak van look reeds in hun
mond. Ik kan met trots zeggen dat ik het gros van alle
evenementen heb meegemaakt en dat was verdorie niet mis!
Bier is al rijkelijk gevloeid, dansbenen zijn aangetrokken en er
zijn zelfs al enkele kusjes uitgedeeld (hihi). Om mij helemaal op
mijn gemak te voelen ben ik voor jullie achter mijn computer
gekropen. Knoeien met MS Word en inspiratie vergaren tot in
de vroege uurtjes is vanaf nu mijn nieuwe hobby. Hoe meer
nieuws jullie echter maken, hoe minder weetjes ik natuurlijk
uit de lucht moet grijpen. Ga daarom de komende maand nog
steviger, nog harder, nog stouter en indien je je ook maar iets
kan herinneren, contacteer mij! E-mail, SMS, Messenger,
Whatsapp, Snapchat, Instagram, Swarm, Tinder?, ga ervoor!
Mijn smartphone kleeft tegenwoordig aan mijn hand om al
jullie avonturen vast te leggen. Indien ik niet aanwezig ben om
een of andere mysterieuze reden, breng mij dan als de bliksem
op de hoogte! Naaktfoto’s mogen ook maar die steek ik
gewoon in mijn mapje.
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Als laatste wil ik zeggen: ‘Veel leesplezier!’. Helaas is dat wat
overbodig, want wanneer je aan deze rubriek komt, heb je toch
alles al gelezen…
Onthoud vooral goed: JULLIE MAKEN HET NIEUWS!

See you soon boyz ’n galls!!
Greetings Fiston, jullie Scriptor

*Gratis pintje voor de eerste die mij een dt-fout mailt uit het
huidige pipetje.
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Kalender

Oktober:
23. IFT minivoetbal @GUSB
26. Pokémon: Gotta Chemicatch ‘em all! @PorterHouse
30. IFT
31. Beerpong @Podiumzaal Therminal

November:
1-5: Vakantie, joepieeee!
6: IFK minivoetbal Heren
6: Eetactiviteit @Podiumzaal Therminal
8: IFK Basket Heren
9: Doopcantus @Salamander
13: IFK Volleybal Dames
14: Verbroederingsfeestje VLAK @Twitch
17: Familiecantus @Salamander
20: Zangavond schachten @Turbinezaal Therminal
21: IFK Judo
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Partygames
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